
Sofastepper

ReActiv

PTE4000CS

Lav innvirkning for alle brukere
Overkropp eller underkropp - samt helkroppstrening

Model ReActiv 4.0 S gjør det mulig å trene bare overkroppen, bare underkroppen og hele kroppen i en

tilbakelent posisjon. Den lineære belastningen er spesielt bra for å forbedre styrken og balansen i armene og

benene til brukerne.

Gir helkroppstrening

Belastningen er den samme for armer og ben

Trinnhøyden varierer fra 2,5 cm til 32 cm (1"til 12,5")

Innovative programmer

Oppretthold ønsket puls

Intensitetsbasert program - basert på METs (Metabolic Equivalent of Task)

Reduserer støt og belastning på ledd

Model 4.0 S er egnet for selv svært bevegelseshemmede brukere

Lett belastningen på underkroppen med den tilbakelente ryggstøtten

Intuitiv og brukervennlig konsolldesign

Bluetooth-mottaker er kompatibel med pulsbelter/pulsstropper

LED-skjerm og tydelig kontrollpanel forbedrer brukeropplevelsen

Kan tilpasses for mange brukere

Juster håndtakene frem og tilbake
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Høydepunkter

Autopilot til puls

Pulsbasert programmering kan utføres med et

tastetrykk. Helsepersonell kan velge et spesifikt

pulsintervall for pasienten -

programmet justerer deretter hastigheten og

helningen slik at pulsen holder seg innenfor

ønsket område. Flere forhåndsinnstilte

programmer gir brukere muligheten for å velge

hvilken type trening de ønsker.

METs basert programprotokoll

ReActiv-serien inkluderer et innovativt MET-

program som ikke bare viser metabolsk

ekvivalent, men hjelper deg også med å

opprettholde ønsket MET-verdi med

automatiske justeringer på belastningen.

Justeringer på belastningen er basert på

brukerens watt-ytelse i sanntid.

1:1 lineær belastning

Denne stepmaskinen har en belastning på 1:1,

dette gir en sterkere arm eller et sterkere ben

muligheten for å hjelpe treningen av en annen

arm eller et annet ben. Lik belastning er

gunstig for mange brukere, inkludert de med

større mobilitet eller de som har en

styrkemessig ubalanse mellom høyre og

venstre ben eller armer.

Lav startbelastning

Model 4.0 S er et utmerket valg for å bygge

brukerens tillit og ytelse ved å gjøre det mulig

å trene fysisk aktivitet på forskjellige nivåer. En

lav startbelastning på bare 5 watt reduserer

belastningen på leddene og bidrar til å øke

motivasjonen for gjenopptrening.

Tilbakelent design

Romslig design med tilbakelent ryggstøtte

letter belastningen på hoftene, knærne og

anklene - og gir samtidig en utfordrende

treningsøkt. Setet passer for mange brukere i

forskjellige aldre og med fysiske

begrensninger.

Trinnhøyder

Trinnhøyden varierer fra 2,5 cm til 32 cm, noe

som gjør det mulig å tilpasse ethvert behov.

Trinnhøyden er alltid den samme for begge

føtter

Innebygd pulsmottaker

ReActiv-serien har en toppmoderne

brukergrensesnitt og Bluetooth.

Hjertefrekvens/puls kan måles i sanntid via

pulsmåler med Bluetooth.

Nytt utseende og nytt grensesnitt

Den nye LED-konsollen kommer med en

lettlest skjerm, to vinduer nederst, og ett

varselvindu øverst med info om kalorier,

avstand, puls og mye informasjon i henhold til

brukernes programvalg. Brukere kan få all

denne informasjonen samtidig. Kontrollpanelet

muliggjør intuitiv betjening med lett

gjenkjennelige farger og hurtigknapper som

raskt kan skifte mellom fitness, METs,

hjertefrekvensprogrammer og mye mer.

Justerbare håndtak

De brukervennlige håndtakene kan justeres i

lengde for å passe til forskjellige brukere.

Plassering av håndtakene muliggjør flere

treningsformer: bare ben, bare armer eller hele

kroppen.
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Spesifikasjoner

Samsvar

Sertifiseringer: CE-klasse SA, EN957, UL

(kommersiell bruk)

Nettspenning

Volt: Adapter (12 VDC / 1,5 A), 100-240 VAC

Brems

Type: Magnetisk belastningssystem

Maks. brukervekt

Pund (lbs): 396

kg: 180

Tilkoblingsalternativer

ANT+

Bluetooth (FTMS)

USB-port

Lading: Nei

Tilbehørssett

Justerbar krankarm: Ekstra tilbehør

Innebygd pulsmottaker

Type: ANT+, Bluetooth

CSAFE

Ja: -

Vifte

Ja: 3 hastighetsnivåer

Håndpuls

Ja: -

Programmer

omfatter: Brukertilpasset, Bakke, Autopilot for

puls, Intervall, Manuell, METs, nivå, Puls 65 %,

Puls 80%, Pulsintervall (HR)

Belastnings-

nivå: 1 til 20

Startbelastning

watt: 10

Belastningsintervall

watt: 10 til 750
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